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للعام  *الفلسطينيةللحسابات الصحية النتائج األولية 
2015 

استمرارًا لمجيود المشتركة التي قامت بيا كل من وزارة الصحة 
تقرير الفمسطينية والجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، تم إعداد 

اإلنفاق عمى الصحة في فمسطين وذلك ضمن حول  إحصائي
.  **اإلصدار السنوي المشترك لمحسابات الصحية الوطنية

مجموع إلى أن  الفمسطينيةاألولية لمحسابات الصحية  تشير النتائج
 2014 عامي ما بين تارتفععمى الصحة قد النفقات الجارية 

مميون  1,321.3 ما قيمتو مجموع اإلنفاق بمغ، حيث 2015و
 ما قيمتو 2014بينما بمغ في العام  2015دوالر في العام 

. مميون دوالر أمريكي 1,234.2
سجمت نسبة اإلنفاق عمى نشاط الصحة من إجمالي الناتج المحمي 

، 2015و 2014خالل الفترة ما بين  ارتفاعاً باألسعار الجارية 
في العام  %9.8 مقارنة بـ 2015في العام % 10.7 بمغتحيث 
2014 .

خالل العام فرد من إجمالي اإلنفاق عمى الصحة بمغ نصيب الكما 
 271.2 في حين بمغ، دوالر أمريكي 282.2 ما قيمتو 2015
  .2014في العام  دوالر

 

 :مصادر التمويل وفقاإلنفاق الصحي 
من مجموع النفقات الجارية عمى الصحة من % 33تمويل تم 

إدارة وتشغيل  بمغت نسبةبينما خالل النظم والبرامج الحكومية، 
، 2015في عام % 41.1 األنشطة الصحية من قبل الحكومة

  . 2014في العام % 42.6ـ مقارنة ب
 كانت 2015لمصادر التمويل في العام أن أعمى نسبة بينما نجد 

من مجموع ما يتم % 45.5ألسر المعيشية وبمغت من خالل ا
  .2014في العام % 43.1مقابل  تمويمو

% 29.7يعتمد بنسبة  الصحيوتوضح البيانات أن تمويل القطاع 
، 2015الحكومية في العام  المحمية العائدات من عمى التحويالت

% 4.4، وأخرر  محمية من خالل عائدات% 52.5مقابل 
 .المباشرة( األجنبية)التحويالت الخارجية 

 
حسب * التوزيع النسبي لإلنفاق الجاري عمى الصحة في فمسطين

 2015وكالء التمويل 

 
 

 :وفق وظائف الرعاية الصحية الصحي اإلنفاق
حسب  عمى الصحة الجاري  توزيع اإلنفاقب البيانات المتعمقة تشير

الرعاية خدمات نسبة اإلنفاق عمى أن  وظائف الرعاية الصحية إلى
خالل العام % 73.5قد سجمت أعمى نسبة بحيث بمغت  العالجية
العام  في حين بمغت خالل ،من إجمالي اإلنفاق الصحي 2015
   .%72 ما نسبتو 2014

المتعمقة بتوزيع وبيع السمع الطبية  الوظائف ساىمتفي المقابل، 
عمى الوظائف الصحية في العام  اإلنفاقمن مجمل % 18بنسبة 
  .2014في العام % 18.5مقابل  2015
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 :وفق مزودي الخدمات الصحيةالصحي اإلنفاق 
في العام % 41.6المستشفيات عمى الصحة من خالل  اإلنفاقبمغ 

من خالل المستشفيات العامة، % 73.8 توزع بواقع، 2015
 .من خالل المستشفيات المتخصصة% 24.5و

من % 20.4 ما نسبتو األولية الصحية الرعاية مراكزسجمت بينما 
، 2015في العام  فمسطينفي  عمى الصحة مجموع اإلنفاق الكمي

 من اإلنفاقيميو  %.20.8كانت النسبة  2014بينما في العام 
السمع الطبية وغيرىا بالتجزئة  خالل مزودي الخدمات الخاصة بيع

من % 18، أي (بالمميون دوالر أمريكي) 237.4 اإلنفاقحيث بمغ 
  . 2015مجمل اإلنفاق في العام 

 

 (:اإلجمالي الرأسمالي التكوين)اإلنفاق الرأسمالي 
مميون دوالر أمريكي خالل  28.9لتكوين الرأسمالي اإلجمالي بمغ ا
مميون دوالر أمريكي في العام  15.6، مقارنة مع 2015عام 

2014. 
 
 

 :مالحظات
البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو إسرائيل عنوة بعيد * 

 .1967احتالليا لمضفة الغربية عام 
، SHA 2011البيانات الواردة أعاله أعدت وفق نظام الحسابات الصحية الوطنية ** 

د وأبرزىا انتقال بعض البنو. مما أدر إلى بعض التعديالت الفنية في معالجة البيانات
الخاصة باإلنفاق الجاري عمى الصحة لموظائف المرتبطة بالصحة، بالتالي ال يمكن 

، باإلضافة إلى فصل اإلنفاق ارير التي تم نشرىا في السابقىنا بالتق واردةمقارنة األرقام ال
 . عمى الصحة إلى إنفاق جاري والتكوين الرأسمالي اإلجمالي

 
 :لمزيد من المعمومات يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
 1647.  ب.صفمسطين   -رام هللا

 

(  972/970) 2982700-02: اتفه
(  972/970) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني
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